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Prefeitura retira funcionários 

de creches e sindicato diz 

que vai acionar o MP 
Segundo professora, a medida prejudicará pais e alunos 

 
Por Renayra de Sá28 de Fevereiro de 2018, 18:13 

 

O Sindicato dos Servidores Municipais de Teresina (Sindserm) deverá 

denunciar a Prefeitura de Teresina ao Ministério Público do Piauí. A 

representação trata da retirada dos auxiliares das turmas de Maternal da 

rede municipal de ensino. Ao contrário do que diz o sindicato, o 

Conselho Municipal de Educação (CME/THE) orienta o quantitativo de 

apenas um professor titular em sala de aula. 

Segundo a professora Francilene Nascimento, o secretário de educação, 

Kleber Montezuma, teria afirmado que os auxiliares, estudantes do curso 

de Pedagogia, devem ser dispensados devido ao processo de contenção 

de gastos no executivo municipal.   

“O secretário fez uma reunião com os diretores e anunciou que não 

mandará mais estagiários para exercerem a função de auxiliares de 

maternal. E deverão ser suspensos os processos que estão em andamento 

para novas contratações”, declarou a professora ao Portal AZ. 
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Professora Francilene Nascimento (Foto: Divulgação/Ascom Sindserm) 

 

De acordo com a docente, a ausência desses auxiliares causará uma 

sobrecarga de trabalho aos professores que lecionam nas turmas com 

mais de 25 crianças com três anos de idade. 

“Haverá apenas um professor para levar ao banheiro, dar lanche, e além 

disso, tem os cuidados redobrados com as crianças que tem necessidades 

especiais. Como um único professor poderá executar o programa de 

formação que ele recebe pelo menos a cada 15 dias e com uma turma de 

mais de 25 crianças? Os alunos e os pais serão os mais prejudicados”, 

destacou a professora Francilene acrescentando ainda que a Secretaria 

Municipal de Educação (Semec) conta com a participação de auxiliares 

de maternal em creches há mais de três anos. 

O sindicato tem se mobilizado para esclarecer aos pais o que poderá 

acontecer com a nova medida da secretaria. “Já percorremos quase dez 

creches porque tanto os pais quanto os professores estão com dúvidas 

com relação à decisão do secretário e estamos conseguindo reunir 

esforços para que a Semec retome as contratações dos auxiliares”, 

concluiu. 

No dia 08 de março desse ano, data em que está prevista a realização de 

greve, a denúncia relatando a retirada dos auxiliares será formalizada 

junto ao MPE através de uma comissão formada por professores e os 

pais dos alunos. 

Em nota enviada ao Portal AZ, a Secretaria Municipal de Educação 

(Semec) informou que a medida de retirada dos auxiliares da turma de 



Maternal corresponde a uma “resolução do Conselho Municipal de 

Educação (CME/THE) que orienta o quantitativo de um professor titular 

em sala de aula para cada 25 alunos de 3 a 5 anos de idade”. 

Confira a nota na íntegra: 

A Secretaria Municipal de Educação (Semec) informa que está seguindo 

uma resolução do Conselho Municipal de Educação (CME/THE) que 

orienta o quantitativo de 1 professor titular em sala de aula para cada 

25 alunos de 3 a 5 anos de idade. O Edital de Matrícula da Semec 

também limita em 25 o número de alunos por turma do Maternal, sendo 

a quantidade ideal para garantir a acomodação confortável e segura. Já 

em turmas onde há crianças com necessidades especiais, o profissional 

em questão é o auxiliar de apoio à inclusão, que permanece em todas as 

escolas onde é necessário. A Semec informa, ainda, que acaba de 

liberar mais 1.693 vagas para crianças de 3 anos nos Centros 

Municipais de Educação Infantil de Teresina. 

 


